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  Die Bachelor-Arbeit befasst sich mit den Temperatur-Felder auf Termo-diagnostics 

Spindelstock Drehmaschinen mit 2100. Im ersten Teil dieser Arbeit wird durch Temperatur 
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diagnostics, in der Praxis verwendet. Der letzte Teil der Arbeit ist die Bearbeitung und 
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Seznam použitých zkratek, pojmů a značení 

ITS – 90      mezinárodní teplotní stupnice  
IR, IČ      infrared, infračervený 
ELMAG spektrum    elektromagnetické spektum 
NWIR      near wawe IR 
SWIR      short wawe IR  
MWIR      midle wawe IR 
LWIR      long wawe IR 
VLWIR     verry long wawe IR 
M      intenzita zářivého toku [Wm-2] 
P, Q      zářivý tok, výkon  [W] 
Qr      odražený zářivý tok 
Qt      propuštěný zářivý tok 
Qa      pohlcený zářivý tok 
α       součinitel pohltivosti 
ρ       součinitel odrazivosti    

τ        součinitel propustnosti 

Emisivita ε     míra schopnosti vyzařovat energii 

Černé těleso ( black body)    ideální tepelný zářič s emisivitou 1 
Šedé těleso ( grey body)   tepelný zářič s konstantní emisivitou 
Selektivní těleso ( selective radiator)  zářič s proměnnou emisivitou 
Útlum atmosféry 
FOV      zorné pole 
IFOV      okamžité zorné pole 
Kvantový detektor 
Tepelný detektor 
NEP      charakteristický parametr detektoru  
NETD      charakteristický parametr detektoru 
Spektrální účinnost    charakteristický parametr detektoru 
Kvantová účinnost    charakteristický parametr detektoru 
FPA detektor 
Kvantitativní termografie 
Kvalitativní termografie 
Aktivní termografie 
Pasivní termografie 
Pulzní termografie 
Lock-in termografie 
Ultrazvuková termografie 
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1. Teplota a měření teploty 

1.1 Teplota 

Teplota je stavová veličina určující stav termodynamické rovnováhy uzavřené 

soustavy těles. Stav termodynamické rovnováhy je charakterizován termodynamickou 

teplotou. Teplotu jako fyzikální veličinu není možné zaměňovat za fyzikální veličinu teplo. 

Teplo je totiž forma energie závislá na pohybu částic v uzavřené soustavě těles. Ale není 

stavovou veličinou, protože nezávisí na aktuálním stavu soustavy. Teplo je tedy závislé na 

celé historii vývoje této soustavy. Teplota se měří nepřímo přes jiné fyzikální veličiny.   

Termodynamická teplotní stupnice je definovaná na základě účinnosti vratného 

Carnotova cyklu. Základní jednotkou je kelvin (K). Svůj počátek má v absolutní nule. Kelvin 

byl určen zvolením termodynamické teploty trojného bodu vody jako referenčního bodu 

termodynamické stupnice. Hodnota tohoto referenčního bodu byla napevno určena 

na T=273,15 K. Kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody. 

Teplotu lze určovat ještě podle dalších teplotních stupnic. Celsiovy, která je odvozena 

od termodynamické stupnice. Jednotkou je stupeň celsia (°C), je stejně velký jako kelvin. 

Dalšími stupnicemi jsou Fahrenheitova, Rankinova (obr. 1). 

 

 

 

Obr. 1 Teplotní stupnice [8] 
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1.2 Dotykové měření teploty 

Měřidlo a měřený objekt jsou v přímém kontaktu. Teploměry lze dělit podle 

fyzikálního principu, na kterém jsou založeny: 

- Dilatační teploměry 

- Odporové teploměry 

- Termoelektrické teploměry 

- Speciální senzory a indikátory teploty 

1.3 Bezdotykové měření teploty 

Při bezdotykovém měření teploty se využívá elektromagnetického záření v různých 

vlnových délkách. 

Rozlišujeme tři způsoby bezdotykového měření teploty: 

- Pyrometry  

- Fotometrie 

- Termografie 

 

Bezdotykové měření je vhodné v těchto případech: 

- u rotujících nebo jinak se pohybujících objektů 

- když je dotyk s měřeným tělesem nebezpečný nebo nemožný 

- pokud je potřeba rychlé reakce na změnu teploty 

- umožňuje naměřená data číslicově zpracovat 

 

Nevýhody bezdotykového měření teploty: 

- chyby v měření z důvodu neznalosti emisivity tělesa 

- chyby způsobené vlivem okolí měřeného tělesa 
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1.1.1  Pyrometry 

Jsou to bezkontaktní bodové měřiče teploty. Rozlišují se zejména podle spektrální 

oblasti využitelného záření emitovaného měřeným objektem: 

- spektrální (monochromatické) – jsou schopné zpracovávat pouze jednu 

vlnovou délku záření. Nejčastěji λ=0,65µm. 

- pásmové – zpracovávají záření v krátkém úseku vlnových délek. 

- spektrální (duální, barvové) – zpracovávají dvě vlnové délky záření. 

nejčastěji  λ1=0,55µm (zelená) a λ2=0,65µm (červená). 

- celkové – pracují v celém rozsahu vlnových délek. 

 

1.1.2  Fotometrie 

Plošná metoda měření, využívající přístrojů podobných fotoaparátům, které jsou 

upraveny pro zachycení infračerveného záření. Nedokáže měřit teplotu průběžně v čase. 

 

1.1.3  Termografie 

Plošná metoda měření, založená na vyhodnocování teplotních polí na povrchu 

materiálu.  Teplotu zpracovává v reálném čase.  

Fyzikální veličiny užívané pro termografii jsou v tab. 1. 

 
Tab. 1 Termografické veličiny dle ČSN ISO 31-6 

Veličina Značka Jednotka 

Zářivý tok Φ W 

Intenzita vyzařování M W.m-2  

Spektrální hustota intenzity vyzařování Mλ W.m-3 

Zářivost I W.sr-2 

Zář L W.m-2.sr-1 

Spektrální hustota záře Lλ W.m-3.sr-1 

Intenzita ozáření E W.m-2 
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2. Teorie termografie 

2.1  Úvod do termografie 

 Termografie jako grafické zobrazení infračerveného záření je známá od roku 1940, 

kdy Sir John Herschel vytvořil první záznam tepelného obrazu na základě rozdílného 

odpařování tenké vrstvy oleje vystavené tepelnému záření. Tento záznam poté nazval 

,,termograf“. 

  Avšak infračervené záření bylo známo již v roce 1800, kdy jej objevil Sir William 

Herschel, který měřil teplotu jednotlivých částí elektromagnetického spektra, světla 

rozloženého hranolem. Zjistil postupný nárůst teploty spektra od fialové po červenou 

a objevil, že bod maxima teploty se nachází poměrně daleko za viditelnou červenou barvou 

spektra. V místě, které je v dnešní době nazýváno infračervené pásmo.             

Termín ,,Infrared - infračervený ” se však začal používat až o 75 let později.    

 První termografický systém byl vyroben v roce 1964 švédskou firmou AGA. Byl 

určen především pro vojenské účely. O rok později už nabízela i systém pro civilní použití 

pod názvem Thermovision ® 651. Název Thermovision je chráněn registrační ochrannou 

známkou. 

 Termografie se využívá v oboru Termodiagnostiky, která se zabývá kontaktními 

i bezkontaktními způsoby měření teploty a na základě těchto měření vyvozuje závěry 

o technickém stavu zkoumaných objektů. Je to moderní metoda zkoumání stavu zařízení, 

která je vysoce perspektivní pro budoucnost a neustále se vyvíjí dopředu. 

 Výhody termodiagnostiky jsou:  

- rychlost zjištění a lokalizace závady za plného provozu 

- na základě analýzy termografu lze určit nápravná opatření a jejich prioritu 

- lze predikovat termín odstávky zařízení pro opravu 

- bezdemontážní metoda diagnostiky, lze ji tedy použít, i když je stroj v záruce   

  

 Obory ve kterých je např. možné termodiagnostiku využít: 

- energetika, stavebnictví, slévárenství, potravinářství, medicína 

- elektronika, elektrotechnika 

- ochrana životního prostředí 

- aerodynamika, skladování a doprava kapalin 

- použití místo noktovizoru (noční viděni), zabezpečovací technika (alarmy)  
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2.2  Princip termografie 

Termografie zkoumá teplotní pole na povrchu snímaných těles a zabývá se 

zobrazením těchto polí a jejich kvantifikací. Tato pole vytvářejí emitované fotony, které 

představují zářivou energii IČ části ELMAG spektra. Snímaný povrch si lze představit jako 

zdroj signálové radiace, kde každý bod povrchu vysílá fotony do všech směrů. Tok fotonů 

a jeho hustota je závislý hlavně na teplotě objektu. Při zvýšení teploty se zvýší i zářivý tok 

fotonů. Fotony jsou zachycovány detektorem, který vysílá elektrické impulsy a ty jsou dále 

zpracovány na obrazový výstup. Schéma termografického měření je na obrázku 2.  

 Zářivá energie může být v IČ části ELMAG spektra vytvářena třemi typy zdrojů: 

- luminiscenčními 

- radiovými 

- tepelnými 

 

Tepelné zdroje jsou všechny objekty, které generují zářivou energii na úkor jejich 

tepelné energie. IČ záření vytváří všechna hmota o teplotě vyšší než 0 K. Zdrojem tepla je 

tedy každý objekt kolem nás. Přenos tepla mezi objekty se děje radiací (sáláním) v IČ části 

ELMAG spektra. 

 

 

obr. 2 Měřící řetězec [12] 
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2.3  Infračervené spektrum 

 Infračervené spektrum je částí ELMAG spektra. IČ záření je neviditelnou částí 

ELMAG spektra, která se projevuje tepelnými účinky. Vlnová délka IČ záření je přibližně 

v intervalu 0,78 µm až 1 mm. Nachází se tedy za viditelnou částí spektra. 

 

 

Obr. 3 Elektromagnetické spektrum [10] 

 

Infračervenou oblast ELMAG spektra lze rozdělit na několik oblastí. 

Pro termografická měření se nejčastěji používá rozdělení dle tab. 2. 

 

Tab. 2 Oblasti infračervená části spektra elektromagnetického záření [3] 

Název Rozsah vlnových délek Zkratka  

Blízká oblast 0,75 µm – 2 µm NWIR   (Near Wawe IR) 

Krátkovlnná oblast 2 µm – 3 µm  SWIR    (Short Wawe IR) 

Střední oblast 3 µm – 5 µm MWIR   (Midle Wawe IR) 

Vzdálená oblast  5 µm – 15 µm      LWIR   (Long Wawe IR) 

Velmi vzdálená oblast 15 µm – 1 mm      VLWIR (Very Long Wawe IR) 

 

 Termovizní zobrazovací systémy nejčastěji pracují ve spektrálních oblastech 

SWIR a LWIR.  
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2.4  Záření reálných těles 

2.4.1 Prostup zář ivé energie tě lesem 

 Prostup zářivé energie přes těleso se děje u všech těles stejným způsobem a platí pro 

něj stejná pravidla (obr. 4). Parametry popisující prostup zářivé energie tělesem jsou: 

- pohlcený tok 

- odražený tok 

- propuštěný tok 

    

    

Obr. 4 Prostup zářivé energie prostředím [3]  

 

Součinitel pohltivosti: 
φ
φα a=       

 Součinitel odrazivosti:   
φ
φρ r=       

 Součinitel propustnosti:  
φ
φτ t=        

 Ze zákona o zachování energie platí:  τφρφαφφφφφ ++=++= tra  

 Z toho plyne: 1=++ τρα          

Netransparentní tzv. neprůteplivá tělesa mají součinitel propustnosti τ =0 a platí pro 

ně tedy že: 1=+ ρα     

Množství vyslané energie z tělesa je stejné jako energie pohlcená tělesem α. 
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2.4.2 Záření tě lesa 

Záření tepelné energie z povrchu tělesa, se projevuje uvolňováním fotonů. Síla záření 

je závislá na počtu fotonů, které vyšle povrch tělesa za čas. Tato míra záření se nazývá zářivý 

tok nebo výkon P, nebo Φ [W =J.s-1]. Intenzita zářivého toku M [W.m-2] v daném místě 

povrchu je podíl zářivého toku tohoto elementu k jeho ploše. Rozdílná intenzita zářivého toku 

na povrchu tělesa znamená i rozdílné hodnoty teplot v daných místech. 

Podle charakteristického průběhu vyzařování rozlišujeme tři typy zářivých 

těles (obr. 8): 

- černá tělesa ( black body) – na všech vlnových délkách ε = 1 

- šedá tělesa ( grey body) – ε je konstantní, ale menší než 1 

- selektivní zdroje ( selective radiator) – reálná tělesa, ε je funkční hodnotou λ 

 

 

Obr. 8 Intenzita vyzařování různých zdrojů [12] 

 

Při experimentech se zářením černého tělesa byly odvozeny dva zákony definující 

vlastnosti záření emitovaného tělesem.  
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té teplotě T (obr. 7). 
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Obr. 7 Wineův zákon [11] 
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2.4.3 Emisivita reálného tě lesa  ε  

 Emisivita je mírou schopnosti daného předmětu vyzařovat infračervenou energii 

nesoucí informaci o jeho teplotě. Emisivita je pro různé materiály rozdílná na různých 

vlnových délkách (obr. 9). Proto je nutné při měření nastavovat správnou emisivitu pro daný 

termovizní systém.  

Koeficient emisivity ε ovlivňují tito činitele 

- Materiál tělesa 

- Struktura povrchu  

- Vlnová délka λ 

- Teplota zdroje 

- Směr vyzařování 

- Teplota tělesa 

- Úhel měření  
 

 Na hodnotu koeficientu emisivity měřeného povrchu tělesa má tedy vliv velké 

množství atributů. Její hodnota se dá určit dvěma způsoby, buď se může určit přímo na místě 

měření pro každý povrch zvlášť pomocí teploměru, nebo ve valné většině případů se 

používají orientační tabulkové hodnoty. Viz tabulka 3 s hodnotami některých kovových 

materiálů. 

  

  Tab. 3 Emisivita vybraných kovových materiálů [C] 
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Obr. 8 Intenzita vyzařování různých materiálů v závislosti na vlnové délce [3] 

 

Směrová závislost spektrální emisivity různých těles. Z obrázku 9 je zřejmé, že ideální 

úhel snímání tělesa při termografii je kolem 30°, kde se všechny radiační zdroje chovají téměř 

stejně. 

 

Obr. 9 Směrová emisivita různých materiálů [3] 

 

 K určení emisivity na místě měření se dají použít například tyto dva postupy. 

 Za prvé, přes teplotní bod. Na měřený povrch se nalepí páska o známé emisivitě (1). 

Po zahřátí pásky na teplotu povrchu, na který je nalepená, se nálepka zaměří termokamerou. 

Potom se upraví emisivita podkladu kolem pásky tak, aby se teplota pásky a okolí shodovala. 

Tento postup se dá s úspěchem uplatnit pro povrchy s teplotou do  100°C. 

 Při druhém způsobu se změří teplota povrchu teplotním čidlem se zobrazovačem nebo 

laserovým teploměrem.  Změřená teplota se zaznamená, emisivita se v termokameře upraví 

tak, aby se teplota naměřená termokamerou a teploměrem shodovala. Tento způsob se dá 

v závislosti na použitém teplotním snímači použít i pro velmi vysoké teploty. 
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2.5  Činitelé ovlivňující měření 

2.5.1 Odražená teplota 

Je to teplota vyzařovaná okolními objekty, která se odráží od měřené plochy 

a ovlivňuje údaj o změřené teplotě (obr. 10). Nejvíce se její vliv projeví u těles s malou 

emisivitou povrchu. Odraženou teplotu je možné u moderních termokamer filtrovat pomocí 

softwaru v kameře. Jestliže kamera neumožňuje odfiltrování odražené teploty, lze ji filtrovat 

ve vyhodnocovacím softwaru na počítač. Musí se však zjistit její hodnota.  

Jsou dva způsoby zjištění odražené teploty:  

- metoda nepřímá - odrazová  

- metoda přímá 

 

 Pokud je to možné, je lepší výrazné tepelné zdroje, ať už hřejivé nebo chladivé, v době 

měření odstínit. 

 Metoda nepřímá spočívá v tom, že se termokamera umístí ve směru měření, ale před 

měřený objekt se rovnoběžně s ním umístí objekt s vysokou odrazivostí – např. zrcadlo nebo 

deska se zmačkanou aluminiovou foli.Změřená teplota této vložené odrazivé plochy je vlastně 

odražená teplota okolí. Tato se následně zadá do softwaru kamery a objekt se změří bez 

zrcadla. S kamerou se nepohybuje, měla by být umístěna pod úhlem α, aby se zamezilo 

zpětnému odrazu teploty pracovníka, a byla zajištěna dobrá směrová emisivita objektu. 

 

 

Obr. 10 Odrážené záření od měřeného povrchu [3]  
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2.5.2 Atmosféra 

Atmosféra není pro celé spektrum vlnových délek rovnoměrně propustná, ale skládá se 

z jednotlivých atmosférických oken.  Atmosférická okna jsou intervaly pásma vlnových délek 

IČ záření, ve kterých se toto záření dobře přenáší (obr. 11). Tlumení zářivé energie vlivem 

chemických složek obsažených v atmosféře je tedy minimální. Nejvýraznější atmosférická 

okna jsou v pásmech 2,5 až 5 µm a 8 a14 µm.    

 

Obr. 11 Propustnost atmosféry pro záření v závislosti na vlnové délce [20] 

 

 Tlumivost IČ záření atmosférou je závislá na jeho vlnové délce. Mění se 

se vzdáleností od měřeného objektu a také se změnou vlhkosti vzduchu. Pokles propustnosti 

atmosféry pro IČ záření je patrný na obr. 12. 

 

Obr. 12 Propustnost atmosféry pro záření v závislosti na změně teploty a vlhkosti okolí [3] 
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Útlum atmosféry se dá zjistit z tabulek vytvořených pro etalonovou atmosféru, nebo 

určit podle aktuálních hodnot vlhkosti a vzdálenosti. Ale ve většině případů měření se musí 

experimentálně zjistit.  

Teplota atmosféry je mnohdy významným činitelem ve výsledné hodnotě teploty 

měřeného objektu. Proto je nutné s ní počítat při zpracování měření nebo ji odfiltrovat už při 

měření. 

Pro měření venku je výhodné měřit dlouhovlnnými systémy (LW), na vlnové 

délce 7,5 až 13 µm. Tato vlnová délka je vhodná také proto, že se v ní málo projevuje záření 

slunce, projevující se jako odraz od měřeného objektu. 

Při dešti nebo mlze není vhodné měřit, protože voda není propustná pro infračervené 

záření. 

2.5.3 Měřené tě leso 

Měřené těleso ovlivňuje výsledek měření: 

- tvarem 

- materiálem 

- povrchovou úpravou  

- strukturou  

2.5.4 Měřící systém 

Měřící systém se podílí na výsledku měření těmito atributy: 

- polohou vůči měřenému objektu  

- rozsahem vlnové délky  

- použitým typem snímačů 

- použitým softwarem 
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3. M ěřící technika 

3.1 Typy konstrukce měřících přístrojů  

Přístroje pro měření teploty v infračerveném spektru mají 3 základní typy konstrukce.  

´ 

 Měření teploty v bodě – bodové pyrometry (obr. 13). 

 

Obr. 13 Měření pyrometrem 

Řádkové měření teploty – liniové skenery (obr. 14). 

 

Obr. 14 Měření liniovým skenerem 

Plošné měření teploty – termovizní systémy (obr. 15). 

 

Obr. 15 Měření termokamerou [3] 
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3.2 Optický systém 

Soustava optických součástek, které slouží k zaostření emitovaného záření zdroje na 

detektor. Optický systém má být konstruovaný tak, aby záření emitované zdrojem bylo 

úměrné záření dopadajícímu na detektor a nezávislé na vzdálenosti detektoru od zdroje. 

3.2.1 Optický materiál 

Při měření teploty v infračervené části spektra se používají speciální optické materiály, 

které jsou prostupné pro infračervené záření. Obyčejné sklo, které se používá například u 

videokamer, je pro IČ záření nepropustné. Materiály používané v IČ optice však nejsou 

konstantně propustné v celém spektru vlnových délek. Míra propustnosti některých materiálů 

IČ skel je patrná na obrázku 16. 

 

Matriály skel používaných v IČ optice: 

- fluoridy – vápenatý, barnatý, lithiový, magnesitý 

- bromid – stříbrný, cesia, sodnatý 

- chlorid – stříbrný, sodnatý, thalia, draselný 

- germanium, křemík 

- safír, sulfid 

- křemen – krystalický, tavený 

- IR polymer 

 

Obr. 16 Spektrální propustnosti vybraných materiálů optických skel [13] 

 

Nejpoužívanějšími materiály pro IČ optiku jsou GERMANIUM (Ge) pro systémy 

pracující v LWIR části spektra. Pro systémy pracující v MWIR části spektra je to KŘEMÍK 

(Si). Opracují se do tvaru čočky, vyleští se, dále bývají opatřeny antireflexní úpravou 

a úpravou proti poškrábání.  
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Obr. 17 Propustnost Ge a Si v závislosti na vlnové délce [14, 15] 

3.2.2 Zorné pole 

Je to důležitý ukazatel vlastností optických systémů. Spolu s jejich rozlišovací 

schopností má významný vliv na přesnost měření.  

Je-li pomyslný kužel, ve kterém jeden bod detektoru zachytává záření měřeného 

objektu menší nebo stejně velký jako měřená plocha objektu, je vše v pořádku. Měřená 

teplota tedy není ovlivněna teplotami okolních vyzařujících ploch. Jestli je však tento kužel 

větší než zkoumaná plocha, promítne se do výsledné naměřené teploty i záření okolí měřené 

plochy (obr. 18).  

Zorné pole (FOV) je pozorovací plochou celého detektoru optického snímače. 

Okamžité zorné pole (IFOV) je zorné pole jednoho snímacího bodu (pixelu) detektoru.  

Rozlišovací schopnost znamená počet pixelů v zorném poli. 

 

Obr. 18 Vliv velikost zorného pole kamery vůči objektu na měření [3] 
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3.2.3 Detektor 

Zařízení převádějící zářivou energii, která na něj dopadne, na elektrický signál. Ten je 

pak zpracován na obraz pomocí zobrazovacího zřízení v kameře. 

Pro infračervené záření se používají detektory pracující na dvou principech: 

- Kvantové (fotonové) detektory 

- Tepelné detektory (mikrobolometry)   

 

 Kvantové detektory pracují na principu zachycování valenčních elektronů fotonů 

dopadajících na detektor, kde se pak při jejich dostatečném počtu vytvoří elektrický proud. 

Tento proud pak následně začne vytékat do obvodu systému, který jej zpracuje na 

zobrazitelný elektrický signál. Proud je přímo úměrný dopadající zářivé energii na detektor. 

Tento typ detektorů se používá pro krátko i dlouhovlnné systémy. 

 Kvantové detektory potřebují velmi výkonné chlazení. Např. antimonit inidia je nutné 

chladit na -196°C.  

 Mikrobolometrické detektory pracují na základě toho, že když se změní intenzita 

záření dopadajícího na detektor, změní se i jeho teplota. Se změnou teploty se změní i jeho 

odpor, a tím i velikost jeho výstupního napětí.   

 

Tab. 4 Základní charakteristiky detektorů IČ záření: 

Název Popis  Výpočet  Jednotka  

Kvantová účinnost η(λ) 
Účinnost transformace fotonů (ηp), absorbovaných 
detektorem, na výstupní částice elektrického signálu (ηo) P

O

η
ηλη =)(

  
 

- 

Spektrální citlivost R  
(λ, f) 

Podíl výstupního signálu detektoru U (λ, f) a výkonu 
přijímaného zářivého toku na vstupu detektoru Φ(λ, f) 

Φ
= U

R
    

 
[V.W-1 . mm-1 ]  

 

Prahový výkon NEP  
(Noise Equivalent Power) 

Míra výkonu zářeni dopadajícího na detektor potřebného 
pro vyrovnání výkonu šumu vznikajícího na detektoru tak, 
aby jejich poměr SNR = 1 (Signal/Noise Relation)  [W]  
 
Detektivita D, normalizovaná (měrná/specifická) D* 
Ad  - aktivní plocha detektoru 
∆f – šířka přenášeného šumu při měření šumu 

NEP
D

1=
 

  

NEP

fA
D d ∆

=
.

*

  
 

[W-1] 
[cm. Hz0,5. W-1]

 

Šumový ekvivalent 
rozdílů teplot NETD  
(Noise Equivalent 
Temperature Difference ) 

Rozdíl teplot mezi dvěma černými tělesy, který na výstupu 
detektoru vyprodukuje SNR=1. 
 

- - 
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3.3 Rozdě lení konstrukcí termovizních systémů  

 Podle způsobu použití: 

- Pevné  

- Přenosné  

 

 Podle pásem vlnových délek, ve kterých pracují: 

- NWIR, SWIR, MWIR, LWIR, VLWIR 

  

 Podle způsobu vytváření obrazu: 

- S opticko-mechanickým rozkladem obrazu (tzv. skenovací systémy) 

- S FPA detektorem (v reálném čase) 

- Smíšené vytváření obrazu 

3.3.1 Systémy s opticko-mechanickým rozkladem obrazu 

 Detektor zaznamená část snímané plochy, zobrazí ji a potom se zaměří na další část 

snímané plochy. Takto pokračuje snímací proces až do doby než se zobrazí celá plocha. Poté 

se celý proces opakuje pořád dokola.  

 Tento systém snímání obrazu neumožňuje zobrazení snímané plochy v reálném čase. 

 

 

Obr. 19 Snímání obrazu přístrojem s opticko-mechanickým rozkladem obrazu 
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3.3.2 Systémy s FPA detektorem 

Detektor s dostatečným geometrickým rozlišením snímá celou plochu objektu 

najednou. Tyto systémy pracují na zobrazovací frekvenci 25 až 50 Hz, a proto dovolují 

pozorovat snímaný objekt v reálném čase 

 

Obr. 20 Snímání obrazu přístrojem s FPA detektorem 

 

 

 Schéma potupu při zpracování signálu tepelného záření, termografickým systémem 

s FPA detektorem. 

 

 

Obr. 21 Postup při vyhodnocení záření systémem s FPA detektorem 
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3.3.3 Systémy se smíšeným vytvářením obrazu 

Část obrazu je detektorem snímána v reálném čase (např. řádky nebo slupce). Celý 

obraz se vytváří opticko-mechanickým skládáním sloupců nebo řádků. 

 

 

Obr. 22 Snímání obrazu přístrojem se smíšeným systémem tvorby obrazu 
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4. Způsoby termografického měření 

4.1 Srovnávací kvantitativní termografie 

Způsob zkoumající technický stav strojních dílů nebo jiný objektů pomocí stanovení 

přibližných hodnot teploty. Pouze přibližné teploty se stanovují z toho důvodu, že naměření 

absolutních hodnot v provozní praxi je téměř nemožné. A to z důvodu neznalosti přesných 

hodnot činelů ovlivňujících měření zadávaných ke kompenzaci měření.  

Při kvantitativní termografii se dvě fotografie, pořízené za přibližně stejných 

podmínek, zkoumají z hlediska rozdílnosti určených teplot v pokud možno stejném bodě 

objektu. 

Pomocí kvantitativní termografie lze určovat závažnost poruch nebo poškození 

 

4.2 Srovnávací kvalitativní termografie  

 Způsob, při němž se pozorují rozdíly v barevnosti pořízených teplotních obrazů. Není 

k ní tedy potřebné určovat teploty těchto polí. Je to velmi rychlá metoda s okamžitou znalostí 

výsledku hned na místě měření. Není potřeba znát hodnoty činelů ovlivňujících měření 

zadávaných ke kompenzaci měření. 

 Tímto způsobem lze určit, zda je na zkoumaném objektu závada, ale již nelze určit, jak 

je vážná. 
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5. Metody termografie 

4.1 Pasivní termografie 

Pasivní termografie je snímání teplotních polí na površích objektů. Vyhodnocuje se 

zářivý tok, který je vydáván objektem, bez aktivace tepelného záření vnějšími zdroji. Je to 

nejvíce rozšířená metoda termografie.  

4.2 Aktivní termografie 

Tepelné záření tělesa je aktivně buzeno vnějším zdrojem, následně se pak zkoumá 

tepelné záření vyzářené objektem zpět.  

Tepelné záření může být buzeno těmito zdroji: 

- tepelným zdrojem (plamen, topná spirála, chemická reakce) 

- ultrazvukovým zdrojem 

- elektrickými vířivými proudy  

- vnějšími vibracemi  

Aktivní metody se používají méně, protože jsou náročnější na technická zařízení 

potřebná při měření. Uplatňují se při zjišťování vnitřních i vnějších vad materiálů, 

v laboratorním testování atd. 

V aktivní termografii rozlišujeme dva principy vytvoření a zpětného vyhodnocení, 

navrácené části vyslaného vlnění: 

- pulzní princip termografie 

- lock-in princip telmografie 

4.2.1 Pulzní termografie 

Je založená na rychlém vybuzení tepelného záření energetickým pulsem. Jako nosič 

energie se u této metody využívá tepelné záření. Délka pulzu je závislá na tepelné vodivosti 

daného materiálu, pohybuje se řádově od desetin sekundy pro ocele až po sekundy u plastů. 

Ohřev objektu však nesmí způsobit jeho poškození. Ohřátí materiálu se pohybuje 

v jednotkách  °C. 

Sledují a vyhodnocují se změny teplotních polí povrchu objektu, které znamenají, že 

v objektu jsou v určité hloubce defekty materiálu. 

Pulsy mají ve velké většině obdélníkový průběh s mnoha frekvenčními složkami, 

o různých velikostech amplitud.  

Nevýhodou pulzní termografie jsou vlivy okolí, kmitání tělesa a emisivity povrchu. 
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4.2.2 Lock – in termografie    

Založená na principu modulace energetického toku vysílaného na objekt. Energie je 

opět vyzařovaná v podobě tepelného záření. 

Jestliže tepelná vlna vyslaná do objektu narazí na defekt v materiálu, odrazí se zpět. 

Na povrchu objektu se potom setkají vyslaná a odražená tepelná energie. Jejich interferencí se 

odfiltruje záření, které projde skrz objekt.  

Zkoumá se signál vyslaný z každého pixelu detektoru. Lze z něj určit velikost 

amplitudy a fázový posuv odražené vlny. Amplitudy jednotlivých signálů jsou závislé na 

homogenitě materiálu tělesa a rovnoměrnosti ozáření objektu, fázová informace v signálu 

označuje tyto rozlišnosti. 

Lock-in termografie tedy podává nezkreslené informace o povrchové teplotě objektu. 

Signály lze vyhodnotit např. FFT analýzou.    

4.2.3 Aktivní pulzní a Lock–in ultrazvuková termografie  

Princip je založen na tom, že výkonová ultrazvuková vlna rozkmitá částice materiálu. 

V místě defektu materiálu vzniká teplo, které se šíří k povrchu materiálu.  

Při lock-in variantě nedochází na povrchu objektu k interferenci budícího 

a odraženého vlnění.  

4.2.4 Vibrotermografie  

Mechanické vibrace vysílají do materiálu vlnění o frekvenci 20 až 50 Hz. Část energie 

mechanického vlnění se při průchodu objektem mění na tepelnou energii. V místě defektu 

materiálu je zvýšená koncentrace napětí, a z toho plyne také větší nárůst teploty. 

Povrch objektu je snímán termokamerou a signál je vyhodnocován na základě lock- in 

principu. Tento způsob vyhodnocení zajišťuje vysokou přesnost měření.        

4.2.5 Termografie s využitím kapalných krystalů 

Na povrch objektu se nanese vrstva kapalného krystalu. Objekt se nahřívá ze zadní 

strany. Kapalný krystal má vlastnost, že propustí jen vlnovou délku světla, kterou vyzařuje 

povrch tělesa. Na displeji termokamery tedy jasně rozpoznáme defekty materiálu.  
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6. Termografické měření strojního zařízení  

 Provedl jsem termografické měření vřeteníku S 2100 soustruhu Progress na klikové 

hřídele ve firmě Vítkovice Heavy Machinery, pod dohledem termodiagnostika pana Pavla 

Szostka. Měření proběhlo 17. 3. 2009. 

 

     

Obr. 23 Měřený vřeteník soustruhu S 2100  

 

6.1 Popis měřeného zařízení 

 Měřené zařízení je soustruh Progress 20232 na obrábění klikových hřídelí s interním 

identifikačním označením 5366. Obrábí se na něm velké klikové hřídele, např. pro dieselové 

motory pohánějící lodní šrouby.  

 Soustruh má hydraulickou převodovku. Náplní mazacího systému stroje je převodový 

a mazací olej TONA 48. Provozní tlak oleje v mazací soustavě je 1000 kPa. Mazací olej 

nesmí podle údajů výrobce dosahovat při provozu teploty 50 °C. 

 Charakteristické parametry soustruhu Progress 20232: 

� Maximální točná délka ………………7700 mm 

� Maximální příčný posuv ……………. 800 mm 

� Hmotnost soustruhu ………………… 45 tun 

� Délka……………………………….... 13 m  

� Šířka ………………………………… 4 m 

� Výška ……………………………….. 3,5 m 
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6.2 Požadavky na měření 

 První měření vřeteníku S 2100 provedla firma ESOS Ostrava s.r.o. 17. 8. 2007. Na 

vřeteníku nebyly zjištěny žádné závady, které by bránily provozu stroje. S ohledem na 

provozní teplotu mazacího oleje převodového soukolí bylo do budoucna doporučeno přídavné 

chlazení olejové náplně.  

 Při výběru míst pro kontrolní měření jsem vycházel z míst, která již byla měřena a také 

z toho, co mi dovolil aktuální běh stroje. Pro další měření byly tedy jako prioritní 

kontrolovaná místa určeny tlakové rozvody mazacího a převodového oleje, čerpadlo 

mazacího oleje, plášť vřeteníku, ložiska soustrojí, motory pohonu a chlazení pohonu.  

 Požadavek k zaměření kontroly byl na vyhledání teplotních anomálií na povrchu 

zařízení, výrazných rozdílů teplot oproti prvnímu měření a kontrolu teploty provozních teplot 

mazacích soustav. 

 Seznam měřených míst: 

- Hlavní tlakový rozvod oleje (a)  

- Olejové čerpadlo a filtr (b) 

- Zadní kryt uložení osy vřetene (c) 

- Kryt převodovky nad spojkou (d) 

- Motor chladiče motoru vřeteníku (e) 

- Kryt motoru vřeteníku (f) 

- Tlakový rozvod převodového oleje (g) 

- Spojka – hřídel u motoru (h) 

- Spojka – hřídel u převodovky (i) 

 

    b   a   c  d  e f h, i g 

   

Obr. 24 Rozmístění měřících míst na vřeteníku 
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6.3 Přístrojové a softwarové vybavení 

- Měřící systém se sestává z teplotního zobrazovače Fluke Ti20   

- Vyhodnocovací software InsideIR.  

- Digitální fotoaparát Canon 

Tab. 5 Parametry FLUKE Ti20 [D] 

Teplotní 

Teplotní rozsah -10 až 350 °C (14 až 662 °F) 

 Typ detektoru Nechlazený mikrobolometrický detektor (FPA) 80 x 60 bodů 

NETD (Teplotní citlivost) 200 mK 

Optické 

Zorné pole (FOV) Obdélníkové, 20° horizontálně x 15° vertikálně 

Optické rozlišení (D:S) 75 : 1, nebo lepší 

Spektrální charakteristika 7-14 µm 

Provozní 

Kompenzace teploty pozadí -50 až 460 °C (-58 až 860 °F) 

Okolní provozní teplota -10 až 50 °C (14 až 122 °F) 

Relativní vlhkost 10 až 90 % nekondenzující 
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6.4 Podmínky při měření 

 Okolní podmínky při měření byly stálé, bez větších výkyvů, které by mohly 

znehodnotit výsledek měření. Na soustruhu se v době měření prováděly dokončovací práce na 

klikové hřídeli, byl tedy zatížen méně než při prvním měření. 

Tab. 6 Podmínky při provozním měření 

Okolní podmínky 

Venkovní teplota 2 °C 

Teplota v hale 12 °C 

Vlhkost 25 % 

Další okolní vlivy, které by mohly 
ovlivnit měření, jsem nezaznamenal. 

 

Nastavení kamery 

Emisivita 
0,93 -  lakovaný kryt stroje 

0,5 -  obrobené krytky ložisek 

odražená teplota 4 °C 

 Pracovní podmínky 

Otáčky stroje 3 ot/min 

Hloubka záběru 0,1 mm 

Řezná rychlost 3 m/min 

Posuv 0,2 mm/ot 

Příčný posuv  0,1 mm/ot 

 

6.5 Zpracování měření 

 Měření bylo zpracováno v objektu firmy ESOS Ostrava, s.r.o. 17. 3. 2009 pod 

dohledem termodiagnostika. Při zpracování naměřených dat byl použit software FLUKE 

insideIR. 

 Podrobně zpracovaná měření jsou umístěna v přílohách bakalářské práce. První 

měření vyhotovené firmou ESOS je příloha s označením [A]. Druhé měření, které bylo 

zpracováno v rámci této práce, je označeno jako příloha [B].  
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6.5.1 Hlavní tlakový rozvod oleje  

 
Obr. 25 Termogram a fotografie – Hlavní tlakový rozvod oleje [B] 

6.5.2 Olejové čerpadlo a filtr 

    
Obr. 26 Termogram a fotografie – olejové čerpadlo a filtr [B] 

6.5.3 Zadní kryt uložení osy vřetene 

   
Obr. 27 Termogram a fotografie – zadní kryt uložení osy vřetene [B] 
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6.5.4 Kryt převodovky nad spojkou 

  
Obr. 28 Termogram a fotografie – kryt převodovky nad spojkou [B] 

6.5.5 Motor chladiče motoru vřeteníku 

  
Obr. 29 Termogram a fotografie – kryt chladiče motoru vřeteníku [B] 

6.5.6 Kryt motoru vřeteníku 

 
Obr. 30 Termogram a fotografie – kryt motoru vřeteníku [B] 
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6.5.7 Tlakový rozvod převodového oleje 

  

Obr. 31 Termogram a fotografie – kryt převodovky nad spojkou [B] 

6.5.8 Spojka – hřídel u motoru 

  

 Obr. 32 Termogram a fotografie – hnací hřídel od motoru ke spojce [B] 

6.5.9 Spojka – hřídel u převodovky 

  

Obr. 33 Termogram a fotografie – hnací hřídel od spojky k převodovce [B] 
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6.6 Vyhodnocení měření 

 Bylo provedeno kontrolní měření vřeteníku S2100 soustruhu na klikové hřídele 

Progres. Stroj nevykazuje žádné teplotní anomálie. Teplota oleje nepřesahuje 50 °C. 

6.7 Doporučení, návrhy oprav nebo změn na zařízení 

 Vzhledem k nepřetržitému provoznímu zatížení doporučuji pravidelnou kontrolu 

jednou za půl roku.  Termíny kontrol stanovit tak, aby sledovaly rozdíly provozních teplot 

zařízení v chladných zimních měsících a teplých letních měsících.  

 Jestliže by nebylo možné kontrolovat zařízení v navrhovaných intervalech, ať už 

z finančních nebo jiných důvodů. Bylo by vhodné nainstalovat teplotní čidla 

s vyhodnocovačem, aby se daly průběžně kontrolovat vstupní a výstupní hodnoty teplot 

olejových náplní zařízení. 

  Pokud se bude olej v převodové skříni trvale blížit teplotě 50 °C, tak bude nutné 

nainstalovat přídavné chlazení oleje. 

 Pokud by se na stroji měla vyrábět kliková hřídel jiných parametrů, než mají 

v současnosti standardně vyráběné hřídele. Doporučuji provést kontrolní měření, aby nedošlo 

k přetížení a poškození strojních součástí zařízení.  

 Pro zjištění stavu ozubení a přesnosti chodu převodovky navrhuji dodatečnou kontrolu 

hnacích soukolí pomocí metod vibrodiagnostiky. 

6.8 Prognóza dalšího provozu zařízení 

 Vřeteník S2100 nevykazuje žádné problémy, které by bránily jeho dalšímu 

bezpečnému provozu. Na měřeném zařízení se nevyskytují žádné teplotní anomálie, které by 

mohly informovat o vznikající závadě.  

 Stroj je dobrém technickém stavu a jeho provozu nic nebrání. 
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7. Závěr  

 Cílem nasazení termodiagnostiky je snaha o průběžné monitorování chodu stroje, 

zjišťování změn na provozovaném zařízení a odhalovaní vznikajících poruch. Následně pak 

predikce jeho mezního provozního stavu. Správným stanovením termínu opravy se lze 

vyhnout neočekávané odstávce zařízení a zamezit velkým finančním ztrátám, které by tato 

odstávka způsobila.  

 Ze znalostí získaných při tvorbě této bakalářské práce jsem došel k názoru, že k určení 

technického stavu stroje a případných poruch je nutné mít dobré teoretické znalosti nejen o 

problematice termodiagnostiky, ale také o měřeném zařízení.  Důležitá je také znalost funkce 

a technologie provozu zařízení. Avšak bez praktických zkušeností je diagnostikování 

technického stavu zařízení velmi problematické. 

 Pro sledování technického stavu vřeteníku S 2100 pomocí metod termodiagnostiky 

postačí provádět kontrolní měření v pravidelných intervalech, a to každého půl roku. Ideální 

rozložení kontrol je zima - léto.  

 Měřící místa na vřeteníku S 2100, byla vybrána s důrazem na zjištění maximálního 

možného množství informací o vřeteníku. Výběr míst, byl však podmíněn nepřerušením 

chodu soustruhu. 

 Vyhodnocením naměřených hodnot a analýzou termografů jsem dospěl k názoru, že 

vřeteník S 2100 soustruhu společnosti Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ostrava je v dobrém 

technickém stavu a je schopen dalšího provozu bez jakýchkoliv výhrad a omezení.  
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